
  سؤال عن كيفية التوبة من الذنب وقصة ماعز رضي اهللا تعاىل عنه ؟ السائل :

قال: يتوب فيتوب اهللا عليه  )هال تركتموه يأتي إلي فيتوب  ( ال ، يف هذا نظر ؛ ألن الرسول ما قال: الشيخ :

يعين تركته بال حد وهو يصلح حاله يف املستقبل ؛ فالتوبة األوىل توبة إلقامة احلد ؛ وهلذا قال: أريد أن تطهرين ؛ 

  والتوبة الثانية بإصالح احلال .

  سؤال عن عقوبة قطاع الطريق ؟ السائل :

  قطاع الطريق عملهم متعدية . يف قطاع الطريق الذين ثبتت جرميتهم ببينة ؛ ألن الشيخ :

  ال ، مادام دل الدليل على االستثناء نأخذ به وإال هذا هو األصل

الذي عليه أكثر العلماء اليوم هو أن الثيب يرجم وال جيمع له بينة وبني احلد ، وقد جاء يف صحيح  السائل :

  البخاري أنه مجع بينهما فأيهما الراجح ؟

؟ فلهذا يف كالمه نظر ؛ ألن  نها بعد سنة الرسول عليه الصالة والسالم ؛ عرفتعلي له سنة متبعة ولك الشيخ :

ورمجناها بكتاب اهللا ؛ فإن عمر صرحه على املنرب بأن الرجم ثابت من كتاب اهللا آية من آيات اهللا قرأناها يقول 

ورمجنا بعده ؛ فالصحيح  قرأناها وحفظناها ووعيناها وطبقناها ، يقول رجم رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

  أن هذا من باب االجتهاد من علي رضي اهللا عنه لكنه اجتهاد خالفه النص .

لو قلنا إن الذي يقر بالزنا مث يتوب تقبل توبته بعد القدرة عليه لكن هذا فيه فتح الباب للمجرمني  السائل : 

  فإم إن علموا ذلك ازدادوا يف إجرامهم ؟

إشكاال ممن قالوا له الرجوع عن إقراره ، اآلن املشهور من املذهب وهو الذي عليه ... أنه هذه أهون  الشيخ :

مىت رجع عن إقراره وجب الكف عنه حىت يف أثناء احلد حىت لو أنه أقرر إقرارا واضحا مفصال قال إنه زىن بامرأة 

إياها ، لو كل شيء فصل وحاكم عليه .  ي واحلليبامسها فالنة يف هذه احلجرة يف ليلة فالنية وأنه أوال أتى بالشا

القاضي بأن يرجم أو جيلد ويف أثناء ذلك قال أبدا أنا راجع أن إقراري ، يقولون خالص روح ؛ لكن هذا يف 

لو أننا قبلنا رجوع املقر يف احلد ما ثبت حد يف الدنيا ،   احلقيقة هذا هو الذي قال شيخ اإلسالم رمحه اهللا قال:

   وقتنا احلاضر الذي الناس ما عندهم دين .السيما يفان كل إنس

  القول الراجح يا شيخ ؟   السائل :

  ال يرفع عنه احلد أبدا ؛ قول ضعيف هذا ، ضعيف جدا . الشيخ :

  لو وجدت قرينة قوية على عدم الزنا وهو قد أقر على نفسه بالزنا مثال ؟ السائل :

  لقه خمتلط .كيف قرينة وهو يقر ؟ إذا معناه أن الرجل ع الشيخ :



  

  سؤال عن كون القرآن قدمي النوع وحادث اآلحاد ؟  السائل :

  بلى ؛ لكن ماذا يقولون ؟ يؤولون ، يقولون ... الشيخ :

  سبق لنا أن اهللا سبحانه وتعاىل التزم بنفسه أن يتوب فمن الذي التزم اهللا أن يتوب عليه ؟ السائل :

  من قريب . ا السوء جبهالة مث يتوبونالذين عملو  الشيخ :

  ذكرنا أن التوبة نوعان ؟ 

  توبة قبل التوبة يعين التوفيق للتوبة ، والثانية قبول التوبة ؛  الطالب :

  ما الدليل ؟  الشيخ :

  . (( ثم تاب اهللا عليهم ليتوبوا ))قوله تعاىل:  الطالب :

  ؟  (( السوء بجهالة ))ما معىن قوله:  الشيخ :

  أي بغري علم ؛  الطالب :

  بالسفاهة ؛ ملاذا حنمله على السفاهة دون جهل الذي هو ضد العلم ؟  : الشيخ

  ألن من عمل سوء جبهل فال ذنب عليه أصال . الطالب :

هل لديك دليل أو شاهد على أن اجلهل يأيت مبعىن السفاهة من كالم العرب ؟ شاهد من كالم العرب  الشيخ :

  ما هو دليل ؟ 

  قول الشاعر: 
   أال ال يجهلن أحد علينا    فنجهل فوق جهل الجاهلين ؛                     

  نعم أحسنت . الشيخ :

  ؟  (( من قريب ))ما املراد بقوله:  الشيخ :

  يعين قبل املوت . الطالب :

مع أن املتوقع أن يقول " توابا رحيما " فما هي احلكمة ؟  (( عليما حكيما ))ختم اهللا اآلية بقوله:  الشيخ :

  ألنه عليم بكل ما وقع ؛  الطالب :

(( ثم تاب اهللا عليهم ليتوبوا إن اهللا هو التواب بس العلم واحلكمة هل تناسب التوبة ؟ التوبة قلنا رمبا  الشيخ :
 عز صلحا ؟ إن اهللا كان توابا رحيما ؛ ألن اهللا؟ هو التواب الرحيم فيما مضى قبل ؛ وين ؟ فإن تابا وأ الرحيم ))



؛ يعين سيأيت حال ال يتقبل فيها التوبة فناسب أن يبني أن توبتهم هؤالء مبنية على  وجل يعلم أصحاب التوبة مما

  .العلم واحلكمة 

حنن نتكلم دائما على " احلكيم " ونقول إنه مأخوذ من احلكم واحلكمة ؛ فكم أنواع أحكام اهللا ؟  الشيخ :

  حكم كوين وحكم شرعي ؛  الطالب :

  هات مثاال على احلكم الكوين ؟  الشيخ :

  احلكم الكوين السماء واألرض ؛  الطالب :

  ال ، آية فيها لفظ " حكم " يراد ا احلكم الكوين ؟  الشيخ :

   (( فلن أبرح األرض حتى يأذن لي أو يحكم اهللا لي وهو خير الحاكمين ))وجل:  قول اهللا عز الطالب :

  نعم هذا حكم كوين . ونريد مثاال على احلكم الشرعي ؟  الشيخ :

   (( ذلكم حكم اهللا يحكم بينكم واهللا عليم حكيم ))وجل:  قول اهللا عز الطالب :

  الاليت يأتني من الكفار ، يف سورة املمتحنة . املؤمنات اءحني ذكر أحكاما يف النس الشيخ :

  من احلكمة أو من األحكام وهو إتقان الشيء ؛ وعن احلكمة نوعان ؟  وذكرنا أيضا أنه مأخوذ الشيخ :

  غائية وصورية ؛  الطالب :

  ما معىن األول ؟ الشيخ :

  لكون الشيء على ما هو عليه ؛ و  الطالب :

  منه ، كذا وكذا هذا أيضا حكمة أخرى .كون الغاية  الشيخ :

: بيان فضل اهللا عزوجل على عباده فإجيابه التوبة على نفسه  (( إنما التوبة على اهللا ))من فوائد اآلية الكرمية: 

ومن فوائدها: أن هللا أن يوجب على نفسه ما شاء ، وليس للعباد أن يوجبوا عليه  . (( إنما التوبة على اهللا ))

لكن له أن يوجب على نفسه ما شاء  (( ال يسأل عما يفعل وهم يسألون عما يفعلون ))ه تعاىل: شيئا ؛ لقول

( يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي وله أن حيرم على نفسه ما شاء ، قال اهللا تعاىل يف احلديث القدسي: 
إلزام وفرض ؛ ويف هذه هذا (( كتب ربكم على نفسه الرحمة )) هذا حرم على نفسه الظلم ، وقال تعاىل:  )

ومن فوائدها: أن كل عامل سوء فإمنا يعمله جبهالة وسفه ، والسفه ضد الرشد  . (( إنما التوبة على اهللا ))اآلية 

ومن فوائدها: أن الرشد خيتلف باختالف مواضعه ؛ فالرشد يف املال  ؛ فمن عمل سيئا فقد فقد منه الرشد .

ية معرفة ما جيب هلا للوالية ، إن كانت والية سلطان وعمارة فلها رشد إحسان التصرف فيه ، والرشد يف الوال

معني ، إن كانت والية نكاح فالرشد يف الويل أن يعرف الكفو كفو املرأة ومصاحل النكاح ، إن كان الرشد يف 



معاملة الناس فكذلك أيضا له رشد خيصه ؛ وجيمع هذا كله إحسان التصرف ، إحسان التصرف فيما يتصرف 

(( ثم يتوبون من  ومن فوائدها: احلث على املبادرة بالتوبة ؛ لقوله: فيه هذا هو الرشد ، وضده إساءة التصرف .
بل وجوب املبادرة بالتوبة ؛ ووجهه أن املراد بالقرب هنا املوت واملوت ليس معلوما وقته ؛ وإذا كان  قريب )) 

دري ما يعرض له ، وهو كذلك الواجب املبادرة بالتوبة ؛ كذلك كانت املبادرة بالتوبة واجبة ؛ ألن اإلنسان ال ي

وألن اإلنسان إذا أصر على املعصية فإنه يقسو قلبه وتكون هذه الصغرية ولو من صغائر الذنوب تكون كبرية ؛ 

ة وهلذا ذكر بعض العلماء أن التهاون باملعصية واالستمرار املعصية الصغرية جيعلها كبرية ، فإذا فعل اإلنسان صغري 

اهللا اونا باهللا وبأوامر اهللا صارت كبرية ملا قام بقلبه من التهاون ا ؛ بل وقال: وإذا فعل الكبرية مع شدة تعظيمه 

عزوجل وخوفه منه وخجله منه لكن سولت له نفسه أن يفعلها فإن ذلك جيعلها صغرية ؛ والرجل الذي كان ... 

؛ فاإلنسان العاصي  ( إنه يحب اهللا ورسوله )يه الصالة والسالم: يف اخلمر ملا لعنه أحد الصحابة قال له النيب عل

قد يقوم بقلبه من هيبة اهللا وإجالله وتعظيمه ما جيعله عند فعل املعصية خجال من اهللا مستحي منه فتنقلب 

الكبرية صغرية مبا قارا من خوف اهللا وتعظيمه وإجالله ؛ ألن احلسنات يذهنب السيئات ، والعكس بالعكس قد 

صية صغرية لكنه متهاون غري مبال بعظمة اهللا فهذا تكون هذه الصغرية  يتهاون اإلنسان بأمر اهللا ويعصي اهللا مبع

ومن فوائدها: قبول اهللا للتوبة إذا تاب اإلنسان من قريب ؛  وجل . كبرية ملا قام يف قلبه التهاون يف حق اهللا عز

وكان اهللا عليما (( واحلكم أيضا ، املفهومة من قوله:  ومن فوائدها: . (( فأولئك يتوب اهللا عليهم ))لقوله: 
(( إن اهللا ال يخفى وقد بينا يف التفسري أن علم اهللا تعاىل واسع شامل لكل صغري وكبري وقريب وبعيد  حكيما ))

مث   ومن فوائدها: إثبات هذين االمسني هللا ، ومها: العليم واحلكيم . . عليه شيء في األرض وال في السماء ))

ومل يقل: على  (( ليست التوبة ))هنا قال:  وبة للذين يعملون السيئات ))(( وليست التقال اهللا تبارك وتعاىل: 

السيئات  (( ليست التوبة للذين يعملون السيئات ))اهللا ؛ ألن هذه التوبة منتفية شرعا فهي ليست حقيقة 

إني  (( حتى إذا حضر أحدهم الموت قالحيتمل أن يراد ا اجلنس وهو األظهر ؛ أو اجلمع ألنه ظاهر اللفظ 
هؤالء ال توبة هلم ألن توبتهم توبة ضرورة كاملكره على العمل واملكره على العمل ال حكم لعمله   تبت اآلن ))

كما هو معروف بأن من أكره على الكفر وقلبه مطمئن باإلميان مل حيكم بكفره كذلك هذا الذي تاب بعد أن 

(( حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت اآلن ؛ أئس من الدنيا وأيقن أنه راحل فإن هذه التوبة ال تنفعه 
اآلن عندما شاهد املوت يتوب ، أي توبة صادقة لشخص علم أنه قد فارق الدنيا ؛ وهذا نظري قوله صلى اهللا  ))

( خير الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل البقاء وتخشى الفقر عليه وآله وسلم من بعض الوجوه: 
( حتى إذا يعين تأخر  ( وال تمهل )الصحيح يستبعد املوت ؛ وختشى الفقر ألنه شحيح تأمل البقاء لصحته ،  )



من فالن الذي كان له ؟ الوارث ؛ وهذا يقع   بلغت الحلقوم قلت لفالن كذا ولفالن كذا وقد كان لفالن )

طبع الكتب ،  كثريا ، إذا أئس اإلنسان من حياته ذهب يوصي أو يكتب ألعمال الرب ، والصدقة على الفقراء ،

(( بناء املساجد ؛ طيب قبل عشرة أيام ما توصي ؟ ألنه اآلن أئس من حياته وعلم أنه مفارق ال حمالة ؛ قال: 
معطوفة على  (( الذين ))" الواو " حرف عطف و" ال " زائدة للتوكيد ؛ و وال الذين يموتون وهم كفار ))

يعين وليست التوبة أيضا للذين ميوتون وهم كفار ، الذين ميوتون وهم كفار ال توبة  (( للذين يعملون ))قوله: 

؟  (( وال الذين يموتون وهم كفار ))هلم ؛ وظاهر اآلية مشكل ؛ ألن من مات انقطع عمله فكيف يقول: 

ربنا ونكون من  (( يا ليتنا نرد وال نكذب بآياتنقول: املراد بذلك ندمهم يوم القيمة ، حيث يندمون ويقولون: 
(( بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم قال اهللا تعاىل:   المؤمنين ))
فتوبة الكافر بعد املوت يراد ا ندمه الذي يظهره يوم القيمة فإن ذلك ال ينفعه ألن وقت العمل  لكاذبون ))

املشار إليه الكفار  (( أولئك ))(( أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما ))  انتهى ما بقي إال وقت اجلزاء فال تنفعهم ؛

الذين ماتوا على الكفر ، أعد اهللا هلم عذابا أليما ؛ أما من مات على ما دون الكفر فهذا أمره إىل اهللا إن شاء 

يف  دخلون النار أبدا .عذبه وإن شاء غفر له ؛ فإعداد النار إمنا هو للكافرين ؛ أما العصاة فقد يعفى عنهم وال ي

(( حتى إذا حضر هذه اآلية عدة فوائد ؛ منها: أن التوبة تنقطع باحتضار املرء أي حبضور املوت ؛ لقوله: 
ومن فوائدها: أن احملتضر ال حكم لقوله ؛ هكذا ؟ أو نقول ال حكم  . أحدهم الموت قال إني تبت اآلن ))

وقت استتاب أما لو قال قوال آخر فإنه يعترب ؟ اجلواب: األول ،  لقوله الذي يستعتب به ألنه يف هذه احلال ليس

  احملتضر ال عربة بقوله ؛ ألنه غري كامل الشعور ، غري كامل الشعور فال يعترب بقوله .

ومن فوائدها: أنه يشرتط لصحة التوبة أن تكون يف الزمن الذي تقبل فيه التوبة ؛ وذلك قبل حضور املوت ؛ 

اإلخالص هللا عزوجل  :الشرط األول  :ن نأيت على شروط التوبة وقد تتبعناها فوجدناها مخسةوحينئذ حيسن بنا أ

ال يكون احلامل له على التوبة إال حمبة اهللا والقرب إليه واخلوف من عذابه ال لينال شيئا من الدنيا أو يدفع ، بأن 

لثاين: الندم ، الندم على ما فعل من الذنب ا وجل . عنه مذمة يف الدنيا ؛ إمنا حيمل على التوبة اإلخالص هللا عز

؛ فإن تاب بال ندم فتوبته إما فاسدة لعدم متام شروطها أو ناقصة جدا ؛ وقد أورد بعض العلماء على هذا الشرط 

إشكاال وهو أن الندم انفعال واإلنسان يفعل وال ينفعل ، كيف يندم ؟ واجلواب عن ذلك هل جدا: الندم أن 

اء فيحزن ومتىن أن مل يكن فعل ذلك ، هذا هو الندم املراد به ، وهذا شيء ممكن ، هذا شيء يشعر بنفسه أنه أس

( ليس الشديد ممكن ؛ وهلذا أرشد النيب عليه الصالة والسالم إىل أن االنفعال قد ميلكه اإلنسان ، فقال: 
جد الغضب ... مع أن الغضب انفعال ، إذا و  بالصرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب )



اإلنسان ما يستطيع ؛ لكن مع ذلك ميكن أن ميلك نفسه ؛ فكذلك أيضا بعث االنفعال ميكن ؛ فتهدئة 

الشرط الثالث: اإلقالع ،  اإلقالع عن الذنب ؛ فإن مل يقلع فتوبته كاذبة ،  االنفعال ممكن وبعثه أيضا ميكن .

يف يقول إنه تائب من شرب اخلمر وهو مدمن عليه ؟ كيف وهو إىل االستهزاء باهللا أقرب منه إىل تعظيم اهللا ؛ ك

يقول إنه تائب من الربا وهو مصر عليه ؟ هذا استهزاء باهللا عزوجل ؛ لو أنك أتيت ملكا من امللوك وقلت أنا 

تائب ، أنا تائب ما أسب وال أقول شيء ؛ لكن من حني ما جيد الغفلة من امللك ولو بتكليم من إىل جنبه يقول 

إلشارة : هذا ملك ال خري فيه ؛ هل يكون هذا توبة ؟ أبدا ما هو بتوبة ؛ فكيف مبلك امللوك عزوجل ؟   ولو با

: وإذا كان فإذا قال قائل: نرى بعض الناس يقول كيف تتوب إىل اهللا من ذنب أنت مصر عليه ؟ هذا ال ميكن .

عما قلنا وهو اإلقالع ، إقالع عن الذب ، ؟ قلنا هذا الشرط ال خيرج  الذنب حقا آلدمي فالبد من إيصاله إليه

إذا كان ذنبك حقا آلدمي و على إضاعة هذا احلق فأنت مل تقلع عن الذنب ؛ فإن كان حق اآلدمي إن كان 

قد مات الذين ظلمته ماال فأعطه إياه ، إن كان دما فأعطه إياه ، إن كان عرضا فاستحلله منه ؛ إذا كان ماال و 

عن ورثته ، فإن مل جتد وتعذر عليك فتصدق به ؛ وحينئذ تتصدق به عن الورثة أو عن أصنع ؟ احبث  فيه فماذا

امليت ؟ تتصدق به عن امليت ؛ امليت مات ؟ إذا مات امليت ينتقل احلق إىل من يف ماله ؟ إىل الورثة ؛ فأن 

ألنك مل تتب توبة  تتصدق به عن الورثة مع االستغفار من ظلم امليت ؛ ولذلك لو أنك أديت املال إىل الورثة

تامة حىت تستغفر اهللا للميت ؛ ألنك حقيقة ح ... بينه وبني ماله ؛ طيب إذا كان احلق دما مثل أن يكون 

الرجل قد دهس شخصا وهرب خوفا من السلطة مث ندم وتاب فماذا يصنع ؟ يذهب إىل أوليائه ويقول هذا الذي 

ل قتلت صاحبكم عمدا ؛ إذا كان غيبة يعين عرضا يعين حصل ؛ وكذلك لو قتله عمدا وندم يذهب أوليائه ويقو 

قد ظلم شخصا يف عرضه فماذا يصنع ؟ قال بعض العلماء البد أن يستحله ، البد أن يستحله يذهب إليه 

ويقول إين اغتبتك فحللين ؛ وهذه املسألة اعرتض عليها بعض العلماء وقال إنه إذا ذهب يقول إين اغتبتك 

عزة باإلمث ويقول ال ؛ ولكن جيب التفصيل وهو أنه إذا كان قد علم بأنك اغتبته وجب فحللين رمبا تأخذه ال

(  عليك أن تستحله ؛ أما إذا مل يعلم وال ختشى أن يعلم فإنه يكفي أن تستغفر له على ما جاء يف احلديث: 
الشرط الرابع: أن  فيها .فتستغفر له وتذكره خبري يف االس اليت كنت اغتبته  كفارة من اغتبته أن تستغفر له )

يعزم على أال يعود يف املستقبل إىل ما تاب منه ؛ فإن كان تاب ندم وأقلع لكن يف قلبه أنه لو متكن من فعل 

الشيء مرة ثانية فعل ؛ فهذا مل تصح توبته  ؛ ألنه مل يعزم على أال يعود بل البد أن يعزم على أال يعود ؛ فإن  

هذا الذنب لعاد إليه فإنه مل يتب ؛ وجيب أن نعرف الفرق بني قولنا " العزم  له كان حيدث نفسه بأين لو حصل

على أال يعود " أو شرط أال يعود ، هذا ليس بشرط أال يعود ؛ الشرط أن يعزم أال يعود ؛ والفرق بينهما ظاهر ؛ 



فإن توبة األوىل ألنك إذا قلت يشرتط العزم على أال يعود وعزم أال يعود مث سولت له نفسه بعد ذلك فعاد 

صحيحة ؛ لكن لو قلت يشرتط أال يعود فإنه إذا عاد بعد ذلك فتوبته غري صحيحة ؛ ولكن العلماء يقولون 

الشرط اخلامس: أن تكون التوبة يف وقت تقبل من التائب ؛ فإن كانت يف وقت ال  يشرتط أن يعزم أال يعود .

فإن التوبة ال تقبل ، قال النيب صلى اهللا عليه وآله  تقبل منه كما لو حضر األجل أو طلعت الشمس من مغرا

فإذا تاب  ( ال تنقطع التوبة حتى تنقطع الهجرة وال تنقطع الهجرة حتى تطلع الشمس من مغربها )وسلم: 

اإلنسان عند طلوع الشمس من مغرا أو عند حضور األجل مل تقبل منه ؛ وهذا فرعون ملا أدركه الغرق أسلم بل 

يعين اهللا عزوجل ؛ لكنه مل يصرح باسم اهللا  (( آمنت أنه ال إله إال الذي آمنت به بنو إسرائيل ))آمن ، قال: 

مبالغة يف التذلل وإتباعه لبين إسرائيل بعد ما كان مستعليا عليهم ومتكربا  (( أمنت به بنو إسرائيل ))وإمنا قال: 

املسلمني هللا ؛ فقيل له:  يل وأنا من المسلمين ))(( إال الذي آمنت به بنو إسرائعليهم ، اآلن صار تابعا هلم 

نسأل اهللا أن مين علينا وعليكم بالتوبة قبل  (( وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ))تتوب ؟  (( آآلن ))

حضور األجل ـ ؛ واختلف العلماء رمحهم اهللا هل يشرتط لقبول التوبة أن ينزع عن مجيع املعاصي أو ال يشرتط ؛ 

يشرتط أي ينزع عن مجيع املعاصي وأن تاب من الزنا وهو يرايب فإن توبته من الزنا ال تقبل ؛ ألن  فمنهم من قال

التوبة احلقيقة هي اليت متأل قلب العبد خشية هللا وعظيما هللا ؛ والذي يتوب من ذنب وهو مصر على اآلخر ال 

ن جنس الذنب الذي تاب منه يتحقق يف حقه ذلك ؛ ومنهم من فصل وقال: إن كان الذنب الذي أصر عليه م

فإنه ال تقبل توبته ، وإن كان من غري جنسه فإا تقبل ، مثال ذلك: لو تاب من النظر إىل النساء النظر احملرم 

ألنه ميارس جنسه ، فالنفس إذا  ولكنه يلمس النساء ملسا حمرما ، فهنا اجلنس واحد فال تقبل توبته من النظر 

ويزين ويشرب اخلمر فتوبته من الربا  ذا كان من غري جنسه فال بأس ؛عنها ؛ أما إ ومل تقلعمتعلقة ذا اجلنس 

صحيحة مقبولة ؛ ولو تاب من شرب اخلمر وهو مصر على الزنا فتوبته منه مقبولة ؛ والصحيح أن التوبة من 

؛ وإمنا هو تائب الذنب تقبل مع اإلصرار على غريه لكنه ال يستحق ـ أعين التائب ـ وصف التوابني وصف املطلق 

توبة مقيدة ؛ بأيش ؟ ذا الذنب املعني ؛ فالوصف املطلق للتائبني ال يستحقه ؛ لكن وصفه بالتوبة من هذا 

وهو سبحانه وتعاىل الذنب وهو وصف مقيد يثبت له ؛ ألن هذا هو العدل ، واهللا عزوجل أمر بالعدل والقسط 

ن القيم رمحه اهللا يف " مدارج السالكني " ملا تلكم على هذه أهل العدل والقسط ؛ وهذا القول هو الصحيح ، واب

املسألة قال " وبعد فإن هذه املسألة هلا غور بعيد " يعين أا ليست بأمر هني الذي تلقى أحكامه على اللسان ؛ 

ا غور ألن هلا تعلقا بالقلوب والقلوب حساسة كالكرة على سطح املاء تز ال ميسكها شيء ؛ فاملسألة دقيقة هل



عظيم ؛ وأصل التوبة تعظيم اهللا عزوجل وإجالله واخلشية منه واخلوف منه ، فإذا حتقق لإلنسان هذا هانت عليه 

  ـ نسأل اهللا أن يتوب علينا وعليكم ـ .. التوبة ؛ وأما مع عدم ذلك فالتوبة عليه صعبة 

إذا كانت التوبة ال تنفع عند حضور األجل فما الفائدة من قول الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم لعمه  السائل :

  ؟ ( قل ال إله إال اهللا كلمة أحاج بها عند اهللا )أبو طالب : 

واجلواب على ذلك: أن هذه قضية عني ، فكما أن أبا طالب ينتفع بشفاعة الرسول عليه الصالة  الشيخ :

إسالمه دون غريه من التائبني يف هذه احلال ، هذه واحدة ؛ الوجه غريه من الكافرين فقد ينتفع ب والسالم دون

حجته وقد ال  الثاين: أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم مل جيزم بأا تنفعه ؛ ماذا قال ؟ أحاج ، واحملاج قد تقبل

من املتشابه الذي حيمل على احملكم وأن التوبة يف  تقبل ؛ فإذا كان هذا احلديث ال يدل على أا تقبل جزما فإنه

  هذه احلال ال تقبل .

  سؤال غري واضح ؟        السائل :

حنن جنيب على هذا جبوابني ، اجلواب األول سبق وأن العامل للسوء جبهل الذي هو ضد العلم ال يؤاخذ  الشيخ :

لق على اجلهل الذي هو ضد العلم بل هي معىن عن به أصال فال تلزمه التوبة منه ؛ والثاين: أن اجلهالة ال تط

  السفاهة . 

  أليس توبة قول الكافر " ال إله إال اهللا " الذي قتله أسامة رضي اهللا عنه ؟ السائل :

  هذه قضية عني وال ندري إن اليهودي هذا قد حضره األجل ... إنه قريب منه  الشيخ :

  

ويرابون قد يرتكون هذا الشيء ال توبة إىل اهللا ولكن ندما منه  بعض الفساق اآلن الذي يشربون اخلمر السائل :

  فهل يوصفون بالفسق ؟

نقول: أما باطنا فهم فساق ؛ وأما ظاهرا فال ؛ ألننا ال حنكم إال بالظاهر حىت وإن وجدت قرينة ...  الشيخ :

ال املشرك " ال إله إال اهللا " والدليل على ذلك حديث أسامة بن زيد رضي اهللا عنه حني حلقه املشرك فلما أدركه ق

( قتلته بعد أن قال ال إله إال اهللا ؟ قال نعم ؛ فقتله متأوال ؛ فلما بلغ النيب صلى اله عليه وآله وسلم قال له: 
ما زال يكرر قتلته بعد أن قال  قال قتلته ؟ قال نعم ؛ قال: ما تفعل بال إله إال اهللا إذا جاءت يوم القيمة ) ؟

اهللا حىت قال متنيت أين مل أكن أسلمت بعد ؛ حنن اآلن نوافق أسامة على أيش ؟ على أن الرجل قاهلا ال إله إال 

   ن القتل ؛ لكن مع ذلك مل جيعل .تعوذا ، قاهلا تعوذا م

  أليس توبة قوله ال إله إال اهللا ؟  السائل :



  التوبة إذا كان صادقا . الشيخ :

 تـَْعُضُلوُهن  َوالَ  َكْرهاً  النَساء َترِثُواْ  َأن َلُكمْ  َيِحل  الَ  آَمُنواْ  الِذينَ  َأيـَها (َ(ياأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 
َنةٍ  بَِفاِحَشةٍ  يَْأتِينَ  َأن ِإال  آتـَْيُتُموُهن  َما بِبَـْعضِ  لَِتْذَهُبواْ  بَـيـم  فَِإن بِاْلَمْعُروفِ  َوَعاِشُروُهن  َأن فـََعَسى َكرِْهُتُموُهن 
 َفالَ  ِقنطَاراً  ِإْحَداُهن  َوآتـَْيُتمْ  َزْوجٍ  مَكانَ  َزْوجٍ  اْسِتْبَدالَ  َأَردتمُ  َكِثيرًا َوِإنْ  َخْيراً  ِفيهِ  الّلهُ  َوَيْجَعلَ  َشْيئاً  َتْكَرُهواْ 
 ِمنُكم َوَأَخْذنَ  بـَْعضٍ  ِإَلى بـَْعُضُكمْ  َأْفَضى دْ َوقَ  تَْأُخُذونَهُ  مِبيناًَ وَكْيفَ  َوِإْثماً  بـُْهَتاناً  َأتَْأُخُذونَهُ  َشْيئاً  ِمْنهُ  تَْأُخُذواْ 
؛ بقيت  (( يا أيها الذين آمنوا ال يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ))قال اهللا تبارك وتعاىل:  . َغِليظًا )) ميثَاقاً 

(( وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدكم الموت قال إن الفوائد ؟ . قال اهللا تعاىل: 
(( وال الذين لو تاب يوم القيمة مل ينفعه توبته ؛ لقوله: .من فوائد هذه اآلية الكرمية:  . تبت اآلن ... ))

يعلم ؛ فإذا كان   ومن فوائدها: وجوب املبادرة بالتوبة ألن اهللا علق قبوهلا على أمد ال . يموتون وهم كفار ))

ومن فوائدها: أ، اهللا سبحانه وتعاىل أعد للكافرين الذين ميوتون على الكفر عذابا أليما  كذلك وجب املبادرة ا.

(( عذابا ومن فوائدها: بطالن قول من يقول إن أهل النار يتكيفون ا  فال يضرهم حرها ؛ ألن اهللا قال:  .
(( يا أيها الذين آمنوا ال يحل لكم أن ترثوا وجل:  مث قال اهللا عز ..ولو كان األمر كما ذكروا . أليما ))

سبق لنا أن اخلطاب إذا ابتدئ بالنداء فإنه دليل على أمهيته والعناية به ؛ وسبق لنا أ،ه إذا  النساء كرها ... ))

 ن   كان دليال على أن امتثاله من مقتضيات اإلميا  (( يا أيها الذين آمنوا ))صدر ذا الوصف 


